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Kikapott a Brassó Debrecenben
Megbotlott a Brassói Corona jégko-
rongcsapata az Erste Liga alapsza-
kaszában: vasárnap este Debre-
cenben maradt alul 8-4-re. Ezalatt 
a Gyergyói HK 4-2-re nyert a Győri 
ETO vendégeként. Lapzártánk után 
Újpest–Csíkszeredai Sportklub 
és DVTK Jegesmedvék–Brassó 
párosítás szerint játszottak, míg ma 
MAC–GYHK összecsapás lesz. Az 
Erste Ligában címvédő Sportklub 
pénteken a román bajnok Brassót 
fogadja, ennek a találkozónak az 
eredménye pedig a hazai pontva-
dászatba is beszámít majd.

Oftedal a Győri ETO-nál marad
Stine Oft edal szerződést hosz-
szabbított a Győri ETO-val – jelen-
tette be tegnap a magyarországi 
kézilabdaklub. A 2019-ben a világ 
legjobb női kézilabdázójának 
választott norvég irányító 2017-ben 
igazolt a zöld-fehérekhez. Azóta 
167 mérkőzése lépett pályára és 
745 gólt szerzett az ETO-nak. A 30 
éves klasszis a győriekkel eddig 
két Bajnokok Ligája-győzelmet és 
két magyar bajnoki címet ünne-
pelt. Tegnap újabb egy szezonra 
kötelezte el magát, további egy év 
hosszabbítási lehetőséggel.

Németország megvédte
Eb-címét Kolozsváron
Németország férfi  asztalitenisz-vá-
logatottja megvédte csapat-Eu-
rópa-bajnoki címét, miután a 
kolozsvári kontinensviadal vasár-
nap esti döntőjében 3:1-re legyőzte 
az oroszokat. Németország 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2017 és 
2019 után a nyolcadik aranyérmét 
szerezte. Románia férfi  együttese a 
negyeddöntőig jutott, ott a svédek-
től kapott ki 3:1-re. A németek, mint 
ismeretes, a női döntőt is megnyer-
ték, miután 3:1-re felülmúlták a 
címvédő Romániát.

Portugália nyerte a futsalvébét
Portugália 2–1-re legyőzte a címvé-
dő argentin válogatottat a Litváni-
ában megrendezett futsal-világbaj-
nokság döntőjében, így története 
során először lett vb-győztes. Brazí-
lia 4–2-re nyert Kazahsztán ellen a 
bronzmeccsen.

F1: jövőre a nagydíjak harmadán
lehet sprintfutam
A 2022-es idényben a Forma–1-es 
világbajnokság nagydíjainak egy-
harmada sprintfutamos verseny-
hétvége lehet. Stefano Domenicali, 
az F1 elnök-vezérigazgatója szerint 
az idén bevezetett újítás sikeresnek 
bizonyult. Idén Silverstone-ban, 
majd Monzában rendezték meg úgy 
a futamot, hogy péntek délután 
tartották az időmérő edzést, melyet 
annak alapján szombaton követett 
egy 100 kilométeres sprintfutam. 
Utóbbin az első három helyezett 
vb-pontokat is gyűjthetett, illetve 
annak eredménye határozta meg a 
vasárnapi nagydíj tényleges rajtsor-
rendjét. Idén harmadik futamként 
a Brazil Nagydíjon lesz sprintfu-
tam. Az 56 éves olasz sportvezető 
kifejtette: a sikeres fogadtatásnak 
köszönhetően a 2022-es naptár-
ban még nagyobb teret kapnak a 
sprintfutamos versenyhétvégék, és 
a nagydíjak több mint harmadánál 
már hasonlóra lehet számítani.

A Sepsi OSK után a Craiovai U 
1948 élvonalbeli labdarúgócsa-
pata is edzőt vált a bajnoki 
szünetben. Adrian Mutu az 
„oltyán derbi” elvesztése után 
mondott le tisztségéről.
»  KRÓNIKA 

A címvédő és jelenleg listave-
zető Kolozsvári CFR hátrány-
ból fordítva 2-1-re legyőzte a 

Medgyesi Gaz Metant, a Craiovai 
Universitatea pedig az „oltyán der-
bit” nyerte meg 2-0-ra a Craiovai 
U 1948 ellen. Utóbbi slágermeccse 
volt vasárnap este a Liga 1-es lab-
darúgó-bajnokság 11. fordulójának, 
a végeredmény pedig edzőváltást 
vont maga után a vesztes félnél, Ad-
rian Mutu ugyanis lemondott tiszt-
ségéről. Döntése nem meglepő, hi-
szen irányítása mellett sorozatban 
hét összecsapás óta nyeretlenek, 
kilenc ponttal a 13. helyen állnak az 

LIGA 1: ADRIAN MUTU LEMONDOTT A CRAIOVAI U 1948 FUTBALLCSAPATÁNAK VEZETŐEDZŐI TISZTSÉGÉRŐL

Edzőkeresés a bajnoki szünetben

Összecsaptak. A Craiovai Universitatea legyőzte a Craiovai U 1948-at a városi rangadón

» Az „oltyán 
derbi” végered-
ménye edzővál-
tást vont maga 
után a vesztes 
félnél, hiszen 
Adrian Mutu le-
mondott tisztsé-
géről.

összetettben. A központi sportsajtó 
természetesen máris az utódját kere-
si, de amíg a ProSport Marius Șumu-
dică leszerződtetését emlegette, ad-
dig a DigiSport Eugen Neagoét várta 
a kispad élére. Előbbi elismerte, hogy 
tárgyalt a craiovaiakkal, de inkább 
külföldi ajánlatot keresne saját maga 
számára. A DigiSport amúgy úgy tud-
ja, hogy a CFR-től korábban menesz-
tett Șumudică csak azzal a feltétellel 
vállalná el a szakvezetői tisztséget 
az U 1948-nál, ha a klubvezetőség-
be Marian Copilut is leszerződtet-
nék, miközben a klub tulajdonosa, 
a Mititelu család inkább az 54 éves 
Neagoéra bízná az élvonalban újonc 
együttest. Utóbbi 2020 novembere és 
2021 májusa között az Astrát edzette, 
de előtte hosszabb ideig volt a Sepsi 
OSK vezetőedzője is.

A sepsiszentgyörgyi alakulat mint 
ismeretes, az U 1948-hoz hasonlóan 
új szakvezetőt keres a csapat élére a 
múlt héten menesztett Leo Grozavu 
helyére. A klub tulajdonosa, Diószegi 

László a Nemzeti Sportnak elismerte, 
hogy Bölöni László az első számú ki-
szemeltje, de ha a Franciaországban 
élő erdélyi szakember nem vállalná, 
akkor egy tíz nevet tartalmazó lis-
táról „szemezgetnek” majd. Bölöni 
lapunknak „bosszantó álhírként” 
jellemezte, amikor a DigiSport azt 
állította, hogy tárgyalásban állna 
a háromszékiekkel, Diószegi pedig 
csak annyit mondott a sportcsatorna 
weblapjának, hogy heti kapcsolat-
ban áll a szakemberrel, de Grozavu 
pótlásával csak a válogatott vébése-
lejtezője miatti bajnoki szünet alatt 
foglalkoznak majd.

Ez épp most van, vasárnap még 
lejátszották az 1-0-ra végződött Vo-
luntari–Konstancai Farul meccset a 
Liga 1-ben, majd lapzártánk után a 
Clinceni–Botoșani összecsapást ren-
dezték a 11. fordulóban, de ezalatt 
a válogatott már összegyűlt Mogo-
șoaián, hogy felkészüljön a pénteken 
esedékes, Németország elleni, ham-
burgi találkozójára.

FO
TÓ

: 
UC

V1
94

8.
RO

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Románia a Feröer-szigeteket, Ma-
gyarország pedig Portugáliát fo-

gadja szerdán, a női kézilabda-Eu-
rópa-bajnokság csoportselejtezőinek 
első fordulójában. A kék-sárga-piros 
együttes, mint ismeretes, a váloga-
tottságát „pihentető” Cristina Neagu 
nélkül kezdi a kvalifi kációkat a 2. 
csoportban, ahol Dánia és Ausztria is 
ellenfél lesz. A piros-fehér-zöld ala-
kulat ezalatt új fejezetet nyit, hiszen 
Golovin Vlagyimir most debütál szö-
vetségi kapitányként a felnőtt gárdá-
nál. Ők abban az 5. csoportban szere-
pelnek, amelynek Spanyolország és 
Szlovákia is tagja.

A magyarországiak hétvégén már 
megkezdték a felkészülést az előt-
tük álló találkozóra, de a keret tagjai 
közül Tomori Zsuzsanna és Szikora 
Melinda csak tegnap csatlakoztak 

a válogatotthoz. Keretében újdon-
ság, hogy több mint három év után 
visszatért Planéta Szimonetta, de a 
továbbra is sérüléssel bajlódó Kova-
csics Anikó és Szucsánszki Zita most 
nem léphetnek pályára. Az új szövet-
ségi kapitány az M4 Sportnak koráb-
ban már jelezte, hogy noha a fi atal 
kézilabdázók teljesítménye egyelőre 
még hullámzó, szerinte egy-két év 
múlva már kulcsjátékossá válnak, 
addig pedig vannak olyan rutinos 
„veteránok”, akikre számíthat. Golo-
vin arról is beszélt, hogy elődje, Elek 
Gábor taktikáját nem borítja fel tel-
jesen, és mivel barátok, egyeztetnek 
is az együttest illetően. Meglátása 
szerint Magyarország válogatottja a 
8–10. helyet foglalja el a kézilabda 
elitjében, így jó esélye van, hogy kva-
lifi kálja magát a jövő évi, északma-
cedón–montenegrói–szlovén közös 
rendezésű kontinensviadalra.

Románia legjobbjait, mint ismere-
tes, továbbra is az az Adrian Vasile 
edzi, aki az elmúlt időszakban siker-
telennek bizonyult klubcsapatával, a 
Bukaresti CSM-vel a Bajnokok Ligájá-
ban. A hazai élvonalban is elszenve-
dett viszont már vereséget, épp a leg-
utóbbi, negyedik fordulóban kapott 
ki 31-3-ra attól a Râmnicu Vâlceától, 
amelyiket a román válogatott norvég 
másodedzője, Bent Dahl irányít. A 
CSM-ből viszont csak a jobbátlövő, 
Alicia Gogârlă kapott meghívást a vá-
logatottba, és a Vâlceától is csak a ka-
pus, Daciana Hosu öltheti magára a 
nemzeti mezt. Több besztercei, nagy-
bányai és buzăui kézilabdázóra szá-
mít viszont a szakvezetés, de a Győri 
ETO beállója, Crina Pintea, valamint 
a horvát Podravka Vegeta Koprivni-
cával BL-szereplő Bianca Bazaliu és 
Julia Dumanszka is rutinos játékosok-
nak számítanak a keretben.

Neagu és Kovacsics nélkül kezdik az Eb-selejtezőket

» A piros-fe-
hér-zöld alakulat 
új fejezetet nyit, 
hiszen Golovin 
Vlagyimir most 
debütál szövet-
ségi kapitány-
ként a felnőtt 
gárdánál.




